RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

www.farnost.solinky.sk
Tel.: +421 903 982 777
IČO: 36138002
DIČ: 2021722109

FARSKÉ OZNAMY

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok

6:30; večerná sv. omša nebude (večerný úmysel bude slúžený v škole o 8:00 h.)

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

6:30; večerná sv. omša nebude (ranný a večerný úmysel bude slúžený ráno)
6:30; 18:00 h.
Zelený Štvrtok
18:00
Veľký Piatok
16:00
Biela Sobota
20:00
Veľkonočná nedeľa
6:30, 8:30; 10:30; 19:30

ADORÁCIA
Pondelok
Utorok
Stredu

do 19:00 h. (adorácia v kaplnke)
do 21:00 h. (adorácia v kaplnke)
do 21:00 h. (adorácia v kaplnke)

Adorácia od 19.4. do 23.4. nebude. Adorácia začne 24.4. v kostole po rannej sv. omši – tak ako je
zvykom.

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Hriníkovej. (2. skupina). Zvlášť
chceme poďakovať za čas a ochotu všetkým, ktorí sa zúčastnili veľkého upratovania, ktoré
bolo včera.
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 spoločná adorácia nebude.
… Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier.
Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v kostole.
… Z organizačných dôvodov budeme sviatosť krstu v najbližších mesiacoch vysluhovať v týchto
termínoch: apríl 6., 7. a 21.; máj 18. a 19.; jún 1., 2., 22. a 23.
… Žilinská diecéza, Ekuza a Považské múzeum nás pozývajú na modlitbu už tradičnej Ekumenickej
krížovej cesty, ktorá sa začne dnes v nedeľu o 14:00 v priestoroch Budatínskeho parku.
… Dnešnou nedeľou sa začína Veľký týždeň, v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil
Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema.

Pripomíname, že dnes od 14:00 do 17:00 h. sa v našej farnosti vysluhuje sviatosť zmierenia.
Zakončíme pôstne obdobie zmierením sa s Pánom, aby sme tak s čistým srdcom a s radosťou
mohli sláviť veľkonočné sviatky. Počas sv. spovede sv. prijímanie nerozdávame. Počas týždňa

budeme ešte spovedať v pondelok na Hájiku a v utorok na Vlčincoch. Môžete využiť túto
možnosť.

… Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína vo štvrtok večernou
sv. omšou Pánovej večere. Jeho stredobodom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami
v nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Veľkonočný pôst počas trojdnia, keď sa Cirkev podľa
dávnej tradície postí, je posvätný. Na Veľký piatok, v deň utrpenia a smrti Pána, treba zachovať

prísny pôst, teda zdržiavať sa jedla i mäsitého pokrmu.
… Úradné hodiny farského úradu od 15.4. do 23.4. nebudú.
Zelený štvrtok:

Veľký piatok:

Biela sobota:

- ranná sv. omša o 6:30 h. nebude;
- sv. omša svätenia olejov bude v katedrále Najsvätejšej Trojice o 10:00 h.;
- sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18:00 h.;
- bdenie pri Olivovej hore bude do 21:00 h. (na záver spoločné kompletórium).
- krížová cesta po Solinkách začne o 10:00 h.;
- obrady slávenie utrpenia a smrti Pána o 16:00 h.;
- poklona krížu do 21:00 h. (na záver spoločné kompletórium).
- vyloženie Oltárnej sviatosti a ranné chvály o 7:00 h. a celodenná poklona rodín
pri Božom hrobe;
- veľkonočná vigília o 20:00 h.

Počas celej soboty môžete prinášať jedlo do obetných darov na vigíliu a po slávnosti zmŕtvychvstania
Vás pozývame na agapé do haly CVČ.

ÚPLNÉ ODPUSTKY
za zvyčajných podmienok možno získať:

- na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
- na Veľký piatok pri poklone krížu počas liturgického slávenia;
- na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.

Na Veľkonočnú nedeľu bude farská ofera, Pán Boh odplať Vašu štedrosť.
Veľkonočná nedeľa:
Veľkonočný pondelok:

- sv. omše: 6:30; 8:30; 10:30; 19:30 h. a o 18:00 h. slávnostné vešpery.
- sv. omše: 6:30; 8:30; 10:30 h. večerná sv. omša nebude.

OHLÁŠKY
… V sobotu 27.4. o 14:00 h. chcú prijať sviatosť manželstva Jozef Privarčák a Daniela Pružinská. Ak
by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim
mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

